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จากการเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรในปจัจุบนั สง่ผลใหท้รพัยากรทีม่อียูใ่นธรรมชาตเิกดิการน าไปใช้
มากขึ้น โดยเฉพาะดนิซึ่งเป็นทรพัยากรที่ส าคญัต่อภาคการเกษตร มบีทบาทหลกัต่อการเสรมิสรา้งความ
มัน่คงทางอาหารและภมูคิุม้กนัของประเทศ ถูกน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งไม่ถูกตอ้งและขาดการดูแลรกัษา โดย
การขยายพืน้ทีผ่ลติและบุกรุกพืน้ทีป่า่ไม ้ส่งผลใหเ้กดิปญัหาดนิเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ท าใหผ้ล
ผลติพชืลดน้อยลงและตน้ทุนเพิม่สงูขึน้ ดงันัน้ การวจิยัพฒันาความรูแ้ละการใชเ้ทคโนโลยดีา้นดนิและปุ๋ ย จงึ
จ าเป็นต้องมกีารส่งเสรมิ สนับสนุน และสรา้งความเขา้ใจอย่างต่อเน่ืองในทุกภาคส่วน เพื่อใหก้ารจดัการดนิ
และการใชปุ้๋ ยถูกตอ้งตามหลกัวชิาการทีเ่หมาะสม จนสามารถรกัษาความอุดมสมบูรณ์ของดนิ รวมทัง้ท าให้
ดนิมศีกัยภาพการผลติเพิม่ขึน้และผลผลติมคีุณภาพดขีึน้ได ้รวมทัง้มบีทบาทส าคญัในการอนุรกัษ์ทรพัยากร
และชว่ยรกัษาสิง่แวดลอ้มของประเทศอกีดว้ย 

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพฒันาที่ดนิ กล่าวว่า ในกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ มคีวามกา้วหน้าของการพฒันาเทคโนโลยแีบบกา้วกระโดด ขณะทีป่ระเทศมแีนวโน้มปญัหาการขาด
แคลนทรพัยากร สภาพดนิเสื่อมโทรมลง ป่าไมถู้กท าลาย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
ภยัธรรมชาต ิเช่น น ้าท่วม ภยัแลง้ มคีวามถี่และรุนแรงมากขึน้ ปญัหาความเหลื่อมล ้าทางสงัคม เกษตรกร
ยากจนและไม่มกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ ปญัหาขาดวยัแรงงานเกษตร ท าใหต้น้ทุนการผลติภาคการเกษตรสูงและ
ราคาผลผลิตไม่แน่นอน รฐับาลจงึมีแนวคิดเกี่ยวกบัการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทยสู่เกษตร 4.0 : 
เกษตรกรมัง่คัง่ ประเทศมัน่คงดา้นอาหาร และเกษตรกรรมยัง่ยนื โดยมคีวามสอดคลอ้งกบัโมเดลไทยแลนด ์
4.0 การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม เน้นการใชเ้ทคโนโลยีที่มคีวามกา้วหน้า 
ความคดิสรา้งสรรค ์และการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถของภาคการเกษตรของประเทศไทย 
โดยพฒันาเทคโนโลยกีารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและลดปจัจยัตน้ทุนการผลติทางการเกษตร ลดสิง่เหลอื
ใช้และขยะ ให้เกิดมีการใช้ปุ๋ ยอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับอัตราที่พืชต้องการและไม่มีการสูญเสีย 
ขณะเดยีวกนัส่งเสรมิเกษตรกรใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร น าความรูม้าใชใ้นการบรหิารจดัการฟารม์ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ 



 
 

ดงันัน้ กรมพฒันาที่ดินจึงได้เป็นเจ้าภาพร่วมกบัสมาคมดินและปุ๋ ยแห่งประเทศไทย และสมาคม
อนุรกัษ์ดนิและน ้าแห่งประเทศไทย จดัการประชุมวชิาการดนิและปุ๋ ยแห่งชาติ ครัง้ที่ 5 หวัขอ้ “ขบัเคลื่อน
นวตักรรมดา้นดนิและปุ๋ ย กา้วสู่เกษตร 4.0” ระหว่างวนัที ่1-2 สงิหาคม 2560 ณ โรงแรมเซน็ทรา บาย เซน็
ทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวฒันะ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการจาก
สถาบนัการศกึษา หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รอื่นๆ ทัว่ประเทศ ใชเ้ป็นเวทเีผยแพร่ผลงานวจิยั 
แลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ และประสบการณ์ในสาขาวชิาดา้นดนิและปุ๋ ย ส่งเสรมิการพฒันานักวจิยัรุ่น
ใหม่ที่มีคุณภาพ รวมทัง้เป็นเวทีอภิปรายเสวนา สร้างความรู้และความเข้าใจถึงแนวทางการขบัเคลื่อน
นวตักรรมด้านดินและปุ๋ ย สู่เกษตร 4.0 ที่มีเป้าหมายการพฒันาการเกษตรของประเทศ เพื่อสร้างความ
เขม้แขง็ของเกษตรกร เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม ส่งเสรมิการปรบัตวัและ
สรา้งภูมคิุม้กนัภายใตก้ระแสการเปลีย่นแปลงของโลก และมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรดนิทีม่คีวามสมดุล
และยัง่ยนื 

อย่างไรก็ตาม ส าหรบัผูส้นใจต้องการน าเสนอผลงานสามารถส่งบทความเขา้มาไดต้ัง้แต่วนัน้ีถงึ 15 
มถุินายน จากนัน้ผูท้รงคุณวุฒจิะร่วมกนัพจิารณาบทความและแจ้งผู้ส่งผลงานปรบัปรุงแก้ไข ภายใน 15 
กรกฎาคม - 30 มถุินายน พรอ้มกบัแจง้รายชื่อผูม้สีทิธิน์ าเสนอผลงานภาคบรรยายและนิทรรศการ ในวนัที ่
30 มถุินายน และประกาศรายชื่อผูน้ าเสนอผลงาน 15 กรกฎาคม 2560โดยผลงานทีจ่ะน าเสนอภาคบรรยาย 
จะต้องส่งทัง้บทคดัย่อและเรื่องเต็ม ส าหรบัผลงานที่จะเสนอภาคนิทรรศการ จะต้องส่งบทคดัย่อ หรอืส่ง
บทคัดย่อและเรื่องเต็มในกรณีที่มีความประสงค์ให้ลงพิมพ์ผลงานในเอกสารประกอบการประชุม 
(proceeding) ส าหรบัผูส้นใจสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที่http://www.ldd.go.th/WEB_NSFC/index.htm 
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เจียไต๋ - ไบโอเทค จบัมือหยดุโรคเน่าพืชตระกลูแตง 

 

 
 
เจียไต๋ - ไบโอเทค สวทช.ประสบความส าเรจ็ในการคิดค้นนวตักรรมใหม่ส าหรบัตรวจหาเช้ือ

แบคทีเรียสาเหตโุรคผลเน่าในเมลด็พนัธุข์องพืชตระกลูแตง  
ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(ไบโอเทค) ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) และบรษิทั เจยีไต๋ จ ากดั เผยความส าเรจ็ในการพฒันาเทคนิคไอเอม็เอส 
(IMS - Immunomagnetic Separation) ร่วมกบัการแยกเชือ้แบคทเีรยีบนอาหารคดัเลอืกกึ่งจ าเพาะ ส าหรบั
ตรวจหาเชือ้ Acidovorax citrulli ซึ่งเป็นแบคทเีรยีทีก่่อใหเ้กดิโรคผลเน่าในพชืตระกูลแตง เมื่อ29 พ.ค.60 ณ 
อุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทุมธานี 

นวตักรรมดงักล่าวสามารถตรวจสอบการปนเป้ือนของเชื้อแบคทเีรยีดงักล่าวในเมลด็พนัธุ์ได้
รวดเรว็กว่าเดมิ โดยใชเ้วลาเพยีง 6-10 วนัในการแยกเชือ้ A. citrulli ออกจากเมลด็ ในขณะทีว่ธิมีาตรฐานที่
ใชอ้ยูใ่นปจัจุบนัจะตอ้งเพาะเมลด็เพือ่ใหเ้ป็นตน้กลา้ จากนัน้ท าการสงัเกตอาการโรคในตน้อ่อนและน าไปแยก
เชือ้ ซึง่จะใชเ้วลาตัง้แต่ 14-25 วนั ขึน้อยูก่บัปรมิาณเชือ้ทีต่ดิมากบัเมลด็ ซึ่งวธิกีารทีพ่ฒันาขึน้ใหม่น้ีจะท าให้
ประหยดัค่าใชจ้่าย แรงงาน และเวลาไดเ้ป็นอยา่งมาก เชื้อแบคทเีรยีเป็นเชือ้แบคทเีรยีทีเ่ป็นสาเหตุของโรค
ผลเน่าในพชืตระกูลแตง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของพชืในกลุ่มน้ีเป็นอย่างมากในหลายๆ 
ประเทศทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย โดยพบระบาดในแตงโม เมล่อน และ แคนตาลูป เป็นตน้ เชือ้แบคทเีรยี
ชนิดน้ีสามารถมชีวีติอยูไ่ดต้ลอดฤดกูารผลติ ในดนิ น ้า และเศษซากพชื 

ปญัหาส าคญัทีสุ่ดคอืเชือ้ A. citrulli สามารถถ่ายทอดผา่นทางเมลด็พนัธุไ์ด ้การผลติเมลด็พนัธุ์
จงึต้องควบคุมทุกขัน้ตอนการเพาะปลูกให้ปลอดโรค รวมถึงการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อในเมล็ดช่วงเก็บเกี่ยว 
อยา่งไรกต็ามวธิกีารหน่ึงทีจ่ะสามารถจดัการควบคุมโรคผลเน่าได ้คอืการใชเ้มลด็พนัธุท์ีป่ลอดจากเชือ้ในการ
เพาะปลูก จงึต้องมกีารตรวจรบัรองความปลอดเชื้อของเมล็ดพนัธุ์ก่อนท าการจ าหน่ายในประเทศและการ



สง่ออก โดยจะท าการตรวจทัง้ในแปลงปลูกและสุ่มตรวจเมลด็พนัธุท์ีจ่ะท าการคา้ วธิกีารตรวจวนิิจฉยัโรคทีม่ี
ประสทิธภิาพสงูในดา้นปรมิาณและถูกตอ้งแมน่ย าจงึมคีวามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

ดร.สุมติรา กนัตรง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ส านักปฏบิตักิารธุรกจิเมลด็พนัธุ์ บรษิทั เจยีไต๋ 
จ ากดั เปิดเผยว่า การส่งออกเมล็ดพนัธุ์มกีารออกกฎระเบยีบให้มกีารตรวจรบัรองว่าไม่มเีชื้อ A. citrulli 
ปนเป้ือนอยูใ่นเมลด็พนัธุท์ีจ่ะท าการสง่ออก โดยจะสุม่ตรวจในแปลงปลูกหรอืสุ่มตรวจเมลด็พนัธุ ์กรณีทีต่รวจ
พบการปนเป้ือนจากการสุม่ตรวจจะท าใหไ้มส่ามารถสง่ออกเมลด็พนัธุร์ุน่ที่ปนเป้ือนนัน้ๆ ได ้

"กรณีที่เกิดความผิดพลาดของการตรวจสอบและปล่อยให้มีการส่งออกเมล็ดพนัธุ์ที่มีเชื้อ
แบคทเีรยี A. citrulli ไปยงัลูกคา้หรอืผูส้ ัง่ซื้อ ผูข้ายเมลด็พนัธุท์ีป่นเป้ือนอาจถูกฟ้องรอ้งและถูกด าเนินคดไีด ้
ดงันัน้วธิกีารที่จะน ามาใชใ้นการตรวจสอบจะต้องมคีวามจ าเพาะเจาะจง มคีวามไวสูง แม่นย า สะดวก และ
สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งรวดเรว็" ดร.สุมติรากลา่ว 

วธิกีารตรวจหาเชือ้ A. citrulli แบบดัง้เดมิทีป่ฏบิตักินัมาคอื ใชว้ธินี าเมลด็มาเพาะใหง้อกเป็น
ตน้กลา้ แลว้สงัเกตอาการโรคจากตน้กลา้ทีไ่ด ้จากนัน้จงึน าตวัอยา่งตน้กลา้ทีแ่สดงอาการโรคมาท าการตรวจ
การตดิเชื้อ A. citrulli ในเบื้องตน้ดว้ยวธิ ีELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) ซึ่งอาศยั
หลกัการของการท าปฏกิริยิาที่จ าเพาะเจาะจงของแอนตบิอดแีละแอนตเิจน โดยใชเ้อนไซม์เป็นตวัตรวจวดั
การเกดิปฏกิริยิาหรอืวธิพีซีอีาร ์(PCR - Polymerase Chain Reaction) ซึง่เป็นกระบวนการในการสงัเคราะห์
ชิน้สว่นของดเีอน็เอ (DNA) ในหลอดทดลอง โดยเลยีนแบบมาจากการสงัเคราะหด์เีอน็เอในสิง่มชีวีติ 

       ตวัอยา่งจากการตรวจทีใ่หผ้ลบวกจะถูกน ามาแยกเชือ้บนอาหารคดัเลอืกกึ่งจ าเพาะ ซึ่งวธิกีาร
ดงักล่าวน้ีใชเ้วลานานสูงสุดถงึ 25 วนั จงึจะสามารถแยกเชื้อแลว้น ากลุ่มแบคทเีรยีที่ไดบ้นอาหาร ที่คาดว่า
เป็นเชื้อ A. citrulli มาทดสอบยนืยนัการก่อโรคในพชืทดสอบได ้แต่นวตักรรมใหม่ทีพ่ฒันาขึน้จนประสบ
ความส าเรจ็น้ีจะใชเ้วลาเพยีงประมาณ 6-10 วนัในการแยกชือ้ A. citrulli ออกมาจากเมลด็พนัธุจ์นกระทัง่ได้
กลุม่เชือ้แบคทเีรยี ทีพ่รอ้มจะน าไปทดสอบยนืยนัการก่อโรคในพชืทดสอบ 

       "หลกัการโดยรวมของวธิกีารที่พฒันาขึน้ใหม่น้ีคอื การใชเ้มด็แม่เหลก็ (magnetic beads) ที่
เคลอืบดว้ยแอนตบิอดทีีจ่ าเพาะเจาะจงต่อเชือ้แบคทีเรยี A. citrulli หรอืเรยีกว่า IMBs (Immunomagnetic 
beads) ไปจบัแยกเชือ้แบคทเีรยี A. citrulli ในน ้าบดเมลด็พนัธุท์ีถู่กท าใหเ้ริม่งอกเพยีงเลก็น้อย แลว้ใชแ้ท่ง
แม่เหลก็เป็นตวัดงึ IMBs ที่จบัเชื้อดงักล่าวออกมา ซึ่งวธิน้ีีจะท าใหไ้ดเ้ชือ้แบคทเีรยีเป้าหมายในปรมิาณที่
เขม้ขน้ และไมป่นเป้ือนดว้ยสว่นประกอบต่างๆ ทีอ่ยูใ่นน ้าบดเมลด็ ท าใหส้ามารถน าไปตรวจสอบโดยเทคนิค
อื่นๆ ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ ซึ่ง IMBs ทีม่เีชือ้ A. citrulli ตดิอยูน้ี่จะถูกน าไปแยกเชือ้บนอาหาร
คดัเลอืกกึง่จ าเพาะแลว้น าเชือ้ทีแ่ยกไดไ้ปทดสอบยนืยนัการก่อโรคในพชืทดสอบต่อไป" 

      ดร.อรวรรณ หมิานนัโต นกัวจิยัหอ้งปฏบิตักิารผลติโมโนโคลนอลแอนตบิอด ีไบโอเทค สวทช. 
ใหข้อ้มลูวา่แอนตบิอดทีีน่ ามาใชเ้คลอืบเมด็แมเ่หลก็น้ี เป็นแอนตบิอดทีีท่างไบโอเทคพฒันาขึน้ ซึ่งแอนตบิอดี
น้ีมคีวามจ าเพาะเจาะจงต่อเชือ้แบคทเีรีย A. citrulli เท่านัน้ โดยไม่เกดิปฏกิริยิาขา้มกบัเชือ้แบคทเีรยีก่อโรค
พชืชนิดอื่นๆ ซึ่งวธิทีี่พฒันาขึน้น้ีสามารถแยกเชื้อ A. citrulli ไดท้ี่ระดบัการปนเป้ือน 0.1% คอื มเีมลด็ที่
ปนเป้ือนเชือ้ A. citrulli 1 เมลด็ ในเมลด็ปกต ิ1,000 เมลด็ 



        "เมื่อเทยีบเทา่กบัวธิมีาตรฐานทีใ่ชใ้นการตรวจวเิคราะห ์และยงัเป็นวธิทีีส่ามารถพสิูจน์ไดว้่าใน
เมลด็พนัธุม์เีชือ้แบคทเีรยี A. citrulli ทีม่ชีวีติซึ่งสามารถก่อโรคได ้ปนเป้ือนอยูห่รอืไม่ ซึ่งจะแตกต่างจาก
วธิกีารตรวจทางอมิมูโนวทิยาชนิดอื่นๆ รวมทัง้การตรวจหาสารพนัธุกรรมหรือดเีอ็นเอด้วยวธิกีารทางชวี
โมเลกุล ซึง่จะไมส่ามารถแยกระหวา่ง เชือ้ตายและเชือ้ทีม่ชีวีติได”้ ดร.อรวรรณระบุ 

       ดร.สุมติรา กล่าวเสรมิว่า “วธิกีารที่พฒันาขึน้น้ีนับว่ามคีวามส าคญัอย่างยิง่ เน่ืองจากมคีวาม
แม่นย าสูง และ ยงัสามารถลดระยะเวลาในการตรวจเชื้อ A. citrulli ในเมลด็พนัธุ ์จาก 25 วนัเหลอื 6-10 วนั
ได้ท าให้ ประหยดัทัง้เวลา แรงงาน ลดการใช้พื้นที่ในการทดสอบ ,รวมทัง้ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในการ
เพาะเลีย้งตน้กลา้ นอกจากน้ียงัสามารถเพิม่จ านวนตวัอยา่งทีท่ดสอบต่อเดอืนไดอ้กีดว้ย ส่งผลใหส้ามารถลด
งบประมาณทีใ่ชใ้นการตรวจเชือ้ A. citrulli ลงไปไดอ้ยา่งมาก” 

 
 

การตรวจรบัรองความปลอดเชื้อของเมลด็พนัธุ์ที่รวดเรว็ แม่นย า และไดม้าตรฐาน นับเป็นสิง่ส าคญั
อยา่งยิง่ในการคา้เมลด็พนัธุ ์ไมว่า่จะในประเทศหรอืต่างประเทศ ซึ่งวธิกีารใหม่ทีพ่ฒันาขึน้น้ีจะเป็นประโยชน์
อย่างมากส าหรบัธุรกิจเมล็ดพนัธุ์และโดยเฉพาะอย่างยิง่เกษตรกรได้ผลผลติสูง ผลผลิตไม่เสียหาย และ
ส าหรบัหน่วยงานทีต่อ้งการตรวจรบัรองความปลอดเชือ้ของเมลด็พนัธุ ์เชน่ กรมวชิาการเกษตร สมาคมเมลด็
พนัธุแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึบรษิทัเมลด็พนัธุท์ีต่้องตรวจสอบเชือ้ A. citrulli ก่อนส่งจ าหน่ายใหลู้กคา้ ซึ่ง
ประเทศไทยถอืเป็นแหล่งส าคญัในการผลติเมลด็พนัธุ์เพื่อการส่งออก โดยมมีูลค่าการส่งออกเมลด็พนัธุ์พชื
ตระกูลแตงสงูถงึประมาณ 1,700 ลา้นบาทต่อปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เตือนเมาแล้วขบัประกนัไม่คุ้มครอง 

 
 

นายสุทธพิล ทวชียัการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.สนับสนุนมาตรการส่งเสรมิความปลอดภยัทางถนน และเสรมิสรา้งวนิัยจราจรแก่
ประชาชน โดยเป็นการปรบัแกข้อ้ยกเวน้ตามค าสัง่นายทะเบยีนที ่22/2551 ลงวนัที ่29 ก.ย.2551 โดยการขบั
ขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขบัขี่มีปรมิาณแอลกอฮอล์ในเลอืดเกินกว่า 50 มลิลิกรมัเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฉบบัที ่16 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ.2522 ก าหนดใหถ้อื
วา่ เมาสุรา ซึง่ค าสัง่น้ีใหม้ผีลใชบ้งัคบัส าหรบัการท าสญัญาประกนัภยักบับรษิทัประกนัภยัตัง้แต่วนัที ่1 ม.ิย.น้ี
เป็นตน้ไป 

“คปภ.ไดศ้กึษาขอ้มูลต่างๆ ทัง้ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย รวมทัง้รบัฟงัขอ้เสนอแนะต่างๆเกี่ยวกบัขอ้ด ี
ข้อเสีย อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการปรบัแก้ข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์เรื่องลดปริมาณ
แอลกอฮอลใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการจราจรทางบกก าหนดจะเป็นผลดตี่อประชาชนมากกว่า โดยจะ
เป็นมาตรการทีช่ว่ยสง่เสรมิการรณรงคเ์มาไมข่บัและช่วยสนบัสนุนความปลอดภยัทางถนนอยา่งยัง่ยนื” 

ส าหรบัสาระส าคญัของค าสัง่น้ีคอื กรณีทีผู่ข้บัขีร่ถเอาประกนัภยัภาคสมคัรใจ มปีรมิาณแอลกอฮอลใ์น
เลอืดเกินกว่า 50 มลิลกิรมัเปอร์เซ็นต์ ประสบอุบตัิเหตุจะไม่ได้รบัความคุ้มครองทัง้ชวีติและทรพัยส์นิจาก
กรมธรรม์ แต่ในส่วนของผู้ประสบภยัหรอืบุคคลภายนอกที่ได้รบัความเสยีหายจากรถคนัที่เอาประกนัภยั
ดงักล่าว ยงัคงได้รบัความคุ้มครอง โดยบรษิทัประกนัภยัของรถคนัที่เอาประกนัภยัฝ่ายผดิจะต้องใหค้วาม
คุม้ครองชดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ โดยบรษิทัประกนัภัยจะ
ไปไล่เบี้ยเรยีกคนืค่าสนิไหมทดแทนที่บรษิทัจ่ายไปจากผูข้บัขี่ที่มปีรมิาณแอลกอฮอล์ในเลอืดเกินกว่า 50 
มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ตต์่อไป  

“ปจัจุบันอุบัติเหตุบนถนนในประเทศไทย มีสถิติผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน 
จ าเป็นต้องใช้หลายมาตรการในการขบัเคลื่อนและมกีารบูรณาการการท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ ทัง้
ภาครฐัและภาคเอกชน โดยจากสถติิขอ้มูลพบว่า สาเหตุการเสยีชวีติจากอุบตัิเหตุทางรถยนต์ที่พบอนัดบั
ตน้ๆ คอื การเมาแลว้ขบั เน่ืองจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์ฤีทธิท์ าใหค้วามสามารถในการขบัขีล่ดลง คปภ.จงึ
ท างานรว่มมอืกบัหลายฝา่ยและหน่วยงานต่างๆ เพื่อรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์ตลอดจนร่วมกนัหาแนวทางและ
มาตรการต่างๆ เพือ่ลดอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน” 



เกษตรฯปลืม้กฎหมายใหม่ วางแผนดึงรายย่อยร่วมคอนแทรกตฟ์ารม์ม่ิง 

 

น.ส.ชุตมิา บุณยประภศัร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิด เผยว่า พระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) ส่งเสรมิและ
พฒันาระบบเกษตร พนัธสญัญา พ.ศ.2560 หรอืคอนแทรกต์ฟาร์มมิง่ ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อ
วนัที ่26 พ.ค.2560 ซึ่งจะมผีลบงัคบัใชเ้มื่อพน้ 120 วนั หรอืตัง้แต่วนัที ่23 ก.ย.เป็นต้นไป โดยมเีจตนารมณ์
เพือ่ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการท าสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญาเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรม รวมทัง้ก าหนด
กลไกในการสง่เสรมิ และพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญา 

“เมื่อกฎหมายมผีลบงัคบัใช้แล้ว ผูป้ระกอบการที่ท าคอนแทรกต์ฟาร์มมิง่กบัเกษตรกรจะต้องมาขึ้น
ทะเบยีนกบัส านักงานปลดักระทรวงเกษตรฯ หากไม่ปฏบิตัติามจะมโีทษปรบัสูงสุด 300,000 บาท โดยพระ
ราชกจิจาฯน้ีครอบคลุมการ ผลติสนิคา้เกษตรทุกชนิดทัง้พชื สตัวป์ระมง และการบรกิารดา้นการเกษตร” 

นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ระบบเกษตรพนัธสัญญา 
หมายถึง ระบบ การผลติ ผลติผล หรอืบรกิารทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากสญัญาระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรกบับุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบอาชพีเกษตรกรรมตัง้แต่สบิรายขึน้ไป หรอืกบัองคก์รทางการ
เกษตรทีม่กีฎหมายรองรบั โดยผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรเขา้ไปมสีว่นรว่มในกระบวนการผลติดว้ย 

โดยมคีณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญา ซึ่งม ีรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานกรรมการ และใหส้ านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าหน้าทีเ่ป็นส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปญัหาเกี่ยวกับการท า
เกษตรกรรมในระบบเกษตรพนัธสญัญาเสนอต่อคณะกรรมการ จดัใหม้กีารศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาระบบเกษตร
พนัธสญัญาที่เป็นธรรม พจิารณาปญัหาเกี่ยวกบัระบบเกษตรพนัธสญัญาและน าเสนอคณะกรรมการฯ และ
เผยแพรใ่หค้วามรูแ้ก่เกษตรกรในการท าสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญา 

 


